
Aquest espectacle ha estat possible gràcies a la participació de ciutadans de Lloret de Mar que 
acompanyen a l’actor Joan Berlanga i als quals hem anomenat Actiu Artístic de Lloret de Mar.

Dramatúrgia i direcció: Txell Roda
Joan Berlanga amb l’actiu artístic 

de Lloret de Mar 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE LLORET DE MAR

25 i 26 d’abril de 2014 
a les 21h
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Monòleg instal·lació-postmoderna conceptual
Joan Berlanga
Pepe Carvalho

Llorenç Serrahima
Autor MVM

Daniel Arbó
Alter ego

Elena Álvarez Ton
Periodista alternativa dels ’90

Arseni Frigola
Periodista fatxa

Rosa Mª Minguella
Periodista a lo Paloma Gómez Borrero

Sònia Campos
Culturista iugoslava

Joan Pau Romaní
Cesare Pavese

Lukas Kulhan
Göring

Wendy Osborne
Yes

Susanna Cassà
Mary Hopkin

Núria Serra
Charo

Romà Ribes
Home que balla

Míriam Serrat
Dona fàcil

Mercè Picot
Dona que balla

Marc Bertran Fontseré
Biscúter

José García Ruiz
Bromuro

Direcció i adaptació Txell Roda
Regidora  Margarita Garriga
Regidora  Ma Carme Güell
Producció  Cristina Aguilera / Sònia Ambrós
Espai escènic  MVM, 10 anys d’absència
Disseny il·luminació  Sergi Garcia
Direcció de càsting  Hermínia Marco i Amaranta Gibert 
Comunicació  Biblioteca Municipal de Lloret de Mar  i Teatre Costa Brava Sud 
Imatge i disseny gràfic  Jordi Puig

COL·LABORA Teatre de Ponent AGRAÏMENTS Imma Sala, Anna Sallés, Daniel Vàzquez



Deu anys d’orfandat, Carvalho! 
Per Isidre Marías

 L’any 1997 l’editorial Planeta 
publica una col·lecció  

especial amb motiu 
del 25è Aniversari 

del personatge Pepe 
Carvalho, ficció de 

l’enyorat escriptor i ideòleg 
Manuel Vázquez Montalbán.  

Entre els sis llibrets que composen 
aquesta col·lecció hi ha el monòleg 

teatral ANTES DE QUE EL MILENIO 
NOS SEPARE, CARVALHO CONTRA 

VÁZQUEZ  MONTALBÁN, escrit per Manuel 
Vázquez Montalbán. 

Contactes  
Sònia Ambròs: (+34) 630 37 00 74 

Anna Cristina Aguilera: (+34) 661257964
Correu-e 

mvm10anys@gmail.com
Segueix-nos  

https://twitter.com/mvm10anys 
https://www.facebook.com/CarvalhoContraVazquezMontalban

En un espai indefinit... 
els objectes i les persones apareixen 

ingràvids en el no-res o sorgint del 
mateix no-res. Carvalho cuina 

una pota de corder a la cervesa i 
parla. Parla dins una metàfora als 

recursos tècnics presents, entre 
llibres .

Fa 41 anys que va néixer Pepe Carvalho i l’octubre 
de 2013  va fer 10 que, com nosaltres, es va quedar 
orfe. La primera aparició va ser en la novel·la “Yo 
maté a Kennedy” (1972), però la del Carvalho 
més conegut va ser en la novel·la “Tatuaje” (1974). 
Manuel Vázquez Montalbán portava un temps dient 
que els seus dies estaven comptats, els dies d’en 
Carvalho. Però la mort de l’autor, per sorpresa, a 
l’aeroport de Bankok el 2003 va deixar en suspens 
la sentència. Ni pòstumament va tenir lloc l’execució. 
En la darrera novel·la de la sèrie, “Milenio Carvalho” 
(2004), després de fer-li posar rumb a Kabul i voltar 
per les antípodes, acabava per fer-lo tornar, com qui 
diu, al Born. 
Coetani de MVM, a Carvalho el vàrem conèixer 
amb uns 35 anys i la darrera 
vegada que en vàrem saber 
alguna cosa rondava els 65. Se’ns 
presentava com un detectiu atípic, 
amb una personalitat complexa i 
contradictòria, com el seu passat. 
Havia estat militant comunista, 
va ser els anys 50, havent passat 
per la presó com a conseqüència 
del seu activisme antifranquista. 
Però el desengany ideològic, però 
també sentimental, l’havien conduit 
a exercir durant quatre anys d’agent 
de la CIA. 
En el moment en que el vàrem conèixer, s’havia 
tornat ja un home desenganyat del món, amb un 
humor negre i una tosca personalitat, tancada a 
l’amor i als senyals d’afecte. Home d’una vasta 
cultura també, manté l’estranya afició d’anar cremant 
llibres de la seva biblioteca, que –segons diu– no 
l’havien ensenyat a viure. Encara que d’origen 
gallec, Barcelona és la seva ciutat. És un gran viatger 
i moltes de les seves aventures transcorren en altres 
llocs, però sempre hi retorna. Tant és així, que ha 
contribuït de manera molt important a donar-li un aire 
de ciutat literària mítica. La seva passió gastronòmica 
pren relleu en totes les seves aparicions, com a 
elaboració cultural d’una veritat essencial, la de que 
estem condemnats a matar per a menjar. Una petita 
miscel·lània de personatges l’acompanyen: Biscúter, 
ajudant i cuiner; Bromuro, confident; Fuster, gestor 
i contertulià; Charo, prostituta i amant. Biscúter és 
el fidel assistent que l’ajuda a millorar la seva part 
humana, i té cura de la seva salut i alimentació, fidel 
fins al penúltim moment del mil·lenni. 
MVM se servia de les aventures d’en Carvalho per 
a retratar i criticar la situació política i cultural de la 

societat espanyola de la segona meitat del segle XX. 
Carvalho ha aparegut en 18 novel·les, 30 relats i una 
obra de teatre. MVM no era Carvalho, era, potser, el 
seu contrapunt cínic. 
MVM, fill d’una modista anarquista i un militant del 
POUM empresonat per Franco al que va conèixer 
quan tenia cinc anys, tenia una personalitat 
polièdrica, en la que s’ajuntaven el seu compromís 
ideològic i el seu esperit hedonista. Era tal la seva 
hiperactivitat laboral que es va arribar a escampar 
la maldat de que “tenia negres” que escrivien per ell. 
Fins al seu darrer dia, –tal com diu Juan Cruz– va 
ser un íntim líder civil dels seus lectors. Tot sovint, 
molts es continuen preguntant, com presoners 
encara d’un reflex condicionat, què hauria dit d’això 

o d’allò MVM. I què hauria dit amb 
la que està caient? “S’hauria posat 
les botes en l’econòmic. Que 
els que han estat robant a mitja 
humanitat ara vinguin a demanar 
l’ajut del papà Estat”- ens diu l’Anna 
Sallés. Ell deia que tenia la sensació 
d’escriure a destemps, potser abans 
d’hora, potser massa tard... Els que 
el coneixien l’esmenaven, sens 
dubte ho feia de forma prematura, a 
l’avantguarda. 
Deia poc temps abans de deixar-

nos:  “Vamos hacia una derecha universal, hacia 
una época de un cierto triunfalismo, que no 
durará demasiado, basado en la sensación de 
que en el mundo sólo hay una verdad que son el 
neocapitalismo y el neoliberalismo, un mercado 
y un ejército de vigilancia de todo esto. No sé 
cuánto durará. Durará hasta que volvamos a 
descubrir otra vez que, debajo de este orden, 
existe el desorden de siempre y que genera otra 
vez la misma injusticia, falta de igualdad, falta de 
solidaridad que ha existido, pero incluso reforzada 
por un neototalitarismo, disfrazado muchas veces 
de neoliberalismo”.
De moment, d’això ja fa més de 10 anys...  
“¿Abandonados a las puertas de les peores 
galaxias?”

ISIDRE MARIAS  és membre del Memorial MVM 
de Sant Cugat del Vallès i actor de l’actiu artístic 
de Sant Cugat de “Carvalho contra Vázquez 
Montalbán” en el paper de Göring.

Escrit l’estiu del 2013 per a MVM, 10 anys d’absència

MVM
MVM
d’absència
10 ANYS 
Manuel Vázquez Montalbán

Carvalho contra Vázquez 
Montalbán, monòleg instal·lació-
postmoderna conceptual, és una 

adaptació del monòleg original 
per a espais no convencionals 
amb l’actor Joan Berlanga i la 

participació dels actius culturals i 
artístics del context local.

Dins de la programació LLORET 
ESPAI OFF, la biblioteca de Lloret 

acull aquest espectacle com a 
homenatge a MVM en el desè 

aniversari del seu traspàs.Fo
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